
Babót Község önkormányzata Képviselő-testületének
812oL5. (xl. 30.) önkormányzati rendelete

az egyes helyi adókról

Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

törvény 1' s (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1)

bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Magánszemély kommunális adója

1. s Az adó évi mértéke adótárgyanként 12.000,- Ft.
2. 5 Mentes az adó alól a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész.
3. 9 (1) Az ]-. 9-ban megállapított adóból 9.000,- Ft kedvezmény illeti meg az önkormányzat

illetékességi területén lévő lakása után azt a magánszemélyt, aki a lakásban életvitelszerűen
lakik.

(2) Az 1. s-ban megállapított adóból 7.000,- Ft kedvezmény illeti meg az önkormányzat
illetékességi területén lévő telek után azt a magánszemélyt, aki Babóton életvitelszerűen
lakik.

(3) Az 1. 9-ban megállapított adóból 9.000,- Ft kedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt,
aki az onkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás
bérletijogával rendelkezik, és a lakásban életvitelszerűen lakik.

2. ldegenforgaImiadó

4. 9 (1) A határozatlan időre bevezetett idegenforgalmi adó alapja a megkezdett
vendégéjszakák száma.
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idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 3oo,- Ft.

3. Helyiiparűzésiadó

5. 5 (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az
adóalap L,3 %o-a'

(2) ldeiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adő mértéke naptári
naponként 2.500,- Ft.

4.7árő rendelkezések

6. s (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályátveszti 17 egyes helyi adókról szóló 9/z0o4' (V.28.)önkormányzati rendelet.
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A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.
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Babót, 20t5. november 30.


